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 الذسط الثامً
 

 

همَّ ضّلِ وظلم وباسن، على عبذن وسظىلً محمٍذ، وعلى آله 
َّ
بعم هللا الشحمً الشحُم، الحمذ هلل سب العاإلاين، الل

 .وصحابحه ؤحمعين، وعلى مً ثبعهم بئحعاٍن إلى ًىم الذًً

. بعؼ ألاظئلة مً الؿالب             

جلبها؟ ؤم ؤهه مً            هل اإلاىظف الىبير الزي ًجلب مىاسد للذولة هل هزه اإلاىاسد ثىىن مً خاسج الذولة ٍو

 في مىاسد للذولة؟
ً
. اإلامىً ؤن ٌعحخشحها مً الشعُة؟ هفشع علىبٍة مالٍُة، وثىىن داخلة

  مىاضزها كس جيىن مً اإلاىاضز الؿبُػُت والعضاغت والطىاغت والبتروٌ بلى آدطه، ؤو 
ا

اإلاػطوف ؤن ول السولت ؤوًل

، لىً هصا وله ًل ًيىن بًل مً  ا وغطائب غلى بػؼ السٌو ا مىاضز جادص كس جيىن ضػىما جيىن مً دالٌ ؤًػا

لطه الحيىمت، مجلؽ الىظضاء، جلطه اللىاهين وألاهظمت، هُفُت 
ُ
م البرإلاان، ج لطه مً ؾٍط ًُ دالٌ الىظام، ٌػني 

ا، فمً هىا ًل جيلف ؤفطاٌز وًل الجهاث الصخطُت، لىً مهما وان ؤي  جىظُم اإلاىاضز واإلاطاضف هصلً ؤًػا

 غلُه ؤن ًخلي هللا 
ا

ٌٍ غلى حهٍت مالٍُت، ؤوًل ا ، وؤن ًازي مؼئىلُخه غلى وحهها، -غعَّز وحلَّز -مؼئى وًل ًجىظ له ؤبسا

 ،
ا
 ؤو ًإدص هسًت

ا
ؤن ًإدص ملابل غمله غير ما ٌؼخحله بمىحب اللاهىن، ؤو بمىحب الىظام، ؤما ؤن ًإدص ضشىة

ٌٍ مً ألاحىاٌ إدص مً هصا، هصا وله مط مػىا ؤهه ًل ًجىظ بحا . ؤو ًحابي هصا، ؤو ٌؼلـ غً هصا، ٍو

ٌعإٌ عً الخشوج عً الحيام، هل هى ملحطٌش على العالح؟ ؤم ًىؿىي ثححه الخشوج باليلمة والحىظير            

ا ٌعين اليافش في غضو بالٍد 
ً
والللم؟ ؤم هزا وله ممىىٌع؟ وؤًًػا ٌعحفعش عً الخشوج على ولي ألامش الزي ؤحُاه

خشج علُه؟ ًُ ً؟ ؤو هل  . إظالمٍُة، هل ٌعحبر مً اليافٍش

  
ً

ا، :ؤوو  مػلىٌم ؤنَّز مىهج ؤهل الؼىت والجماغت واضٌح وحاػٌم، وؤهه ًل ًجىظ الخطوج غلى ؤلامام، ولى وان فاحطا

ا مما ًل شً ا؛ ألن ما في الخطوج ؤشس غطضا
ا
، ولى وان ظاإلا ٌٍ . ولى وان غير غاز

   
ً
يىن بالللم، فإي جططٍف ؤو ػلىٍن لفظّيٍ : اهُا ا باللؼان، ٍو يىن ؤًػا  ؤن الخطوج شهطوا ؤهه ًيىن بالؼالح، ٍو

ا ٌؼ غلى الخطوج، فإهل الؼىت ٌػسوهه دطوحا . ؤو مازّيٍ فُه جحٍط

  ،ا بإػالُبه وبػىابؿه، لىً ًلبس مً الىطُحت، وًلبس مً الىلس الىطُحت والىلس هصا مباٌح ومفخىٌح، ؾبػا

اوًلبس مً اإلاؿالبت بالحلىق،    .ول هصه ًل حػس دطوحا

  لىً الخطوج هى الصي ًازي بلى الخحٍطؼ غلى الافخُاث غلى ؤلامام، ؤو اإلاازي بلى بػلاؽ ؤلامام، ؤو الخجاوظ

ا ًيبغي ؤًل غلُه، ؤو حػسًه، هصا الخطوج، ؤما مجطز الىلس، ؤو مجطز اإلاؿالبت بالحلىق، هصا مفخىٌح  ، لىً ؤًػا

ا هلل ولطػىله، وألئمت اإلاؼلمين  يىن هصحا ا، ٍو يىن مفُسا يبغي ؤن ًازي، ٍو ًترجب غلُه ش يٌء ؤهبر مىه، ٍو

ا، بل حتى بػػهم كاٌ
ا
ا، حتى لى وان اإلاخىلي : وغامتهم، هصا هى الصي ًيبغي، حتى ولى وان ظاإلا ولى وان وافطا

ؼتراح مً فاحٍط هما  ٌُ ا، بشا وان الخطوج غلُه ًازي بلى مفؼسٍة ؤغظم، وبهما ًططف ؤلاوؼان ًسه، حتى  وافطا

. ضلى هللا غلُه وػلم-كاٌ الىبي 
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  ،ا ًل ؤحب ؤن ٌشخغل ؾالب الػلم باإلاؼاضغت بلى الخىفير وبمجطز ؤن ًطي جططفاٍث مً ؤلامام ؤو مً ؤًػا

 ًل شً للشطع ؤو هصا، وؤهه ًل ًظهط مىه بًل الخىفير، ًل
ا
. الىًلة، كس جيىن مذاِلفت

  ا ؤن ًيىن للهُئاث، الهُئاث ػخحؼً ؤًػا
َ
 بلى الػلماء الثلاث الطاسخين، وؤ

ا
الخىفير ًيبغي ؤن ًيىن مىوىًل

حىم غلى متهٍم الػلمُت في البلس، ًُ  هي التي جحىم بالىفط، لِؽ فلـ غلى الىًلة، حتى غلى ألاشخاص، ًل 

بالىفط بًل مً دالٌ اللػاء، مً دالٌ الحيام، مً دالٌ الػلماء الىباض، مً دالٌ الهُئاث الػلمُت، 

اإلاجامؼ، بلى آدطه، ولهصا ًل ًيبغي ؤن ٌشخغل ؾالب الػلم بهل هصا وافٌط ؤو لِؽ بيافٍط؟، بًل مً باب ؾلب 

 ، ٌٍ الػلم، حُىما ًيىن في حللٍت ؤو ًسضػىن، هصا مىفٍط ؤو غير مىفٍط؟، هصا لِؽ جىفير غُاٍن، هصا جىفير ؤفػا

ٍط بلى آدطه، لىً جىفير  ا ؤو غير مىّفِ طا هصا ألامط فُه واػٌؼ، حُىما ًبحث ؤهل الػلم هل ٌػخبر هصا الفػل مىّفِ

ٌٌ بلى  ؼاضغىن فُه هصلً، وبهما هى مىوى ٌُ ألاغُان ًل ًيبغي ؤن ٌشخغل به ؤهل الفػل والطالح والػلم، وًل 

. الجهاث السًيُت الطػمُت التي ًىول بليها بغؿاء ألاحيام الشطغُت

إن هىان : كالد" وعلى حباا ألامىاٌ هإهل الذًىن : "ثحيلم عً اليسخة عىذهم في ما ًحعلم بلفظة          

حتد هإهل الذًىان، ولِغ هإهل الذًىن 
ُ
ة على اللبىة العىىبىثُة، ه . ؟وسخة في مطذسها اإلاىحبة ألاصهٍش

 الصحُح هإهل السًىان، ولِؽ ؤهل السًىن، شهطهاها حُىما كطؤهاها .

 في          
ً

 البىات، وعمل لهم حعاباٍت مثال
ً
 بالحطىٍش، ثطىٍش ألاؾفاٌ ألابىاء، وخاضة

ٌ
 خاضة

ٌ
لذي معإلة

، ؤو ثىفير بعؼ  ؤلاظحجشام، وحعلها بما ٌعمى مىدًالٍت للحطىٍش، اظحخذامهم لخعىٍم العلع بملابٍل مادّيٍ

لٍة غير وبلٍة إما مً هاحُة اللتغ  ا ملابل عملهم ، وؤغلب هزه الطىس ثظهش فيها بىاٌت بؿٍش
ً
العلع لهم مجاه

ا
ً
 . ؟ؤو الحشوات، ًىىن عمشها فىق العلش ظىىاٍت ؤحُاه

  ط، وغلى حؼب ما شهط الؼائل، فالحظذ ؤن هصا  هصا ؤها ؤضي ؤهه بلى حّسٍ ما غلى حؼب الخطٍى
ا

الحلُلت فػال

ا، والخماًل : اإلاىغىع ًخػمً غسة ؤمىضٍ  م، مثل ألاغاوي، مثل الطكظ ؤحُاها ًخػمً ػلىهُاٍث جطل بلى الخحٍط

ا الخبرج  ا ؤن ًفشىا، ؤًػا ا ًل ًيبغي ؤًػا ا كس ًطبى غلُه ألاوًلز والبىاث، هصا ؤًػا  فُه جىؼٌط، ؤحُاها
ا

الصي فػال

دؼاهل فيها، وًل ًجىظ للىالسًً ؤن  ًُ ا الخذػب في اللباغ، هصه ولها ػلىهُاٌث ًل ًجىظ ؤن  ا، ؤًػا هصلً ؤًػا

 ٌ ا، كس ًلى ما بلغىا، في الػاشطة، مؼ ؤهه في ما بلغني، : ٌؼمحىا بإن ًيشإ ؤبىائهم غلى شلً، ولى واهىا ضغاضا

 في الجؼم، 
ا
ا بػؼ البىاث كس جيىن في الػاشطة ؤو الحازًت غشطة، لىً ؤغؿاها هللا بؼؿت ؤدبرووي ؤن ؤحُاها

 ؤهثر ِمً َمً هى في ػنها، 
ٌ
ول هصا ًل ًجىظ لآلباء وألامهاث ؤن ٌؼمحىا ؤو ؤن ًطبىا بحُث ؤنها جبسو فيها حاشبُت

ا، وبػػها كس ًيىن 
ا
ا، وبػػها كس ًيىن جذىِث  جبرحا

ا
ؤبىاءهم وبىاتهم غلى مثل هصا، وبػػهم كس ًيىن فػال

، هصه ولها بشا واهذ جخػمً مثل هصا فةهه ًل ًجىظ 
ا

 ؤضال
ا
 .ػلىهُاٍث محطمت

  ط ا الخطٍى ا ممىىع اػخغالٌ ألاؾفاٌ، وبن وان - هما هى مػلىمٌ -ؤًػا فُه ما فُه غلى ما شهط غلمائها، ؤًػا

ؤوًلزهم، اػخغاللهم بهصا الشيل، وؤن ًتربىا غلى هصا الىىع مً الاػخغالٌ، ؤو غلى هصا الىىع مً اإلاازًت 

، ومثل هصا هطسخ هصه اإلاازًت في مجخمػاجىا 
ٌ
 بحخت

ٌ
البحخت، الصي وػاهُه مً الحػاضة اإلاػاضطة ؤنها مازًت

ا البخت، بهما ًيبغي ؤن هطبيهم غلى وػم ًل ؤكٌى هػُؼ اإلااٌ، وًل هحطص غلى  اإلاؼلمت، وهصا مما ًل ًيبغي ؤبسا

فه، هصا وله مؿلىٌب،  اإلااٌ، حمؼ اإلااٌ مؿلىٌب، والحطص غلى اإلااٌ وحفظه، وحؼً اػخجالبه، وحؼً جطٍط

. لىً ًل هبخػس غً حػلُماث زًيىا، وغً جطبُدىا التربُت ؤلاػالمُت، التربُت التي ججمؼ ًبن السهُا وآلادطة
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  ا ًخغلب فيها الىؼب، حاهب الىؼب، والىؼب اإلاازي البحذ، هحؼب ؤن بػؼ هصه جطل - هما كلُذ -ؤًػا

م وًل شً، وبػػها ًل، كس ًطل بلى الجاهب التربىي والؼلىوي، ًيشإ ؤوًلزها وبىاجىا غلى ؤشُاء بشا  بلى الخحٍط

ا   مً آلاباء هبروا ًل هحب ؤن ًيشئىا غليها، ولهصا ؤها ؤشىط الؼائل غلى ػااله، وغلى بؼؿه، وؤًػا
ا

ؤوص ي هال

في ؤوًلزهم وبىاتهم، وؤن ًل ًيىن الجاهب اإلاازي هطب ؤغُنهم، وؤها غلمُذ - غعَّز وحلَّز -وألامهاث ؤن ًخلىا هللا 

ا كس جطل بلى اإلاالًين، في الحالت ًيبغي غليهم ؤن ًخلىا هللا  -ؤهه هما كاٌ ألاخ اإلاخابػىن بمئاث آلاًلف، وؤحُاها

.  في ؤمتهم، وفي زًنهم، وفي مجخمػهم، وفي ؤوًلزهم، وبىاتهم، وهللا ؤغلم- غعَّز وحلَّز 

بعم هللا الشحمً الشحُم، الحمذ هلل، وضلى هللا وظلم على سظٌى هللا، وعلى آله وصحبه ومً والاه، كاٌ }

وهزا اللعم ًجب على الىوا البحث ": العُاظة اللشعُة"في هحابه - سحمه هللا جعالى-شُخ ؤلاظالم ابً ثُمُة 

عىه، وإكامحه مً غير دعىي ؤحٍذ به، وهزلً ثلام اللهادا فُه، مً غير دعىي ؤحٍذ به، وإن وان الفلهاء كذ 

هل ًفحلش إلى مؿالبة اإلاعشوق بماله؟ على كىلين في مزهب ؤحمذ وغيره، لىنهم : اخحلفىا في كؿع ًذ العاسق 

محفلىن على ؤهه و ًححاج إلى مؿالبة اإلاعشوق بالحذ، بل اشترؽ بعػهم اإلاؿالبة باإلااٌ؛ لئال ًىىن للعاسق 

 
ٌ
. {فُه شبهة

  لجعٍء ما كطؤهاه في الجلؼت اإلااغُت، والصي ًبسؤ بجاهب ألامىاٌ؛ ألن اللؼم ألاٌو وان غلى ٌٌ هصا اػخىما

الىًلًاث، وهصا الىالم غً ألامىاٌ، وبسؤه في الباب ألاٌو في الحسوز والحلىق، وػىف ًصهط فيها الحىم بين 

ا واحب اإلاؼلمين بشا ؾلب الؼلؿان اإلاحاضبين  ا غلىبت اإلاحاضبين، وؤًػا الىاغ في الحسوز والحلىق، وؤًػا

ط ا الخػٍع ا حم الؼطكت، حس العها، وحس شطب الخمط واللصف، وؤًػا م، ؤًػا  ..وكؿاع الؿٍط
ٌ
، هصه ولها زادلت

. في هصا اللؼم

 وؤما كىله حػالى: كاٌ فُه الشُر :﴾ ٌِ َعْذ
ْ
ُمىا ِبال

ُ
ْحى

َ
ن ث

َ
اِط ؤ

َّ
 الى

َ
ْم َبْين

ُ
ْمح

َ
ا َحى

َ
: ، ألن آلاًت[58: اليؼاء] ﴿ َوِإر

ْهِلَها ﴾
َ
ى ؤ

َ
اِت ِإل

َ
َماه

َ ْ
وا ألا دُّ

َ
ؤ

ُ
ن ث

َ
ْم ؤ

ُ
ُمُشه

ْ
إ ًَ  

َ
ه

َّ
، وهى آلان : ، فلالىا[58: اليؼاء] ﴿ِإنَّ الل وؤما ألهه شطح الجعء ألاٌو

ػلم غلى الجعء الثاوي، فلاٌ ٌ : ٌشطح َو الحسوز والحلىق، التي لِؼذ للىٍم مػُىين، وهصا : فاللؼم ألاو

.  شهطهاه في الجلؼت اإلااغُت

  وػُإحي اللؼم الثاوي في ضفحت -هحً آلان في ضفحت مائٍت وػبػت وثماهين-واللؼم الثاوي كلىا بهه ػُإحي ،

.  ثالثمائت وػبػت وحؼػين

  وهى ًخيلم هىا غً التي لِؼذ -بن شاء هللا-اللؼم ألاٌو هى للىٍم مػُىين، وفي غير اإلاػُىين ػُإحي مً بػس ،

. للىٍم مػُىين، بل مىفػتها ليل اإلاؼلمين، ألامىاٌ الؼلؿاهُت بلى آدطه

  ٍووغسث ؤن ؤجيلم غً هصا ألاثط، ألن ألاثط كاله غليٌّ بً -ضض ي هللا غىه-هىا وكفىا غىس ألاثط الصي غً غلّي ،

، فلُل": ضض ي هللا غىه-ؤبي ؾالب 
ا
ًا ؤمير اإلاامىين، هصه البرة كس : ًلبس للىاغ مً بماضٍة بطٍة واهذ ؤو فاحطة

لؼم بها الفيء: غطفىاها، فما باٌ الفاحطة؟ فلاٌ جاهس بها الػسو، ٍو إمً بها الؼبل، ٍو
َ
 ،"جلام بها الحسوز، وج

ا فُه -ضض ي هللا غىه-وكلىا بن هصا ألاثط غً غلّيٍ  ا غً الؿبراوي، وغً ظض بً حبِش، وؤًػا ، لىىه حاء مطفىغا

: ؤنهم إلاا ؤهىط الىاغ ػيرة الىلُس بً غلبت، فعغىا بلى ابً مؼػىز، وؤظً كلىاه في الجلؼت اإلااغُت، فلاٌ

ا، ديٌر مً هطج شهٍط، شلً ؤهني ػمػذ ضػٌى هللا  - ضلى هللا غلُه وػلم-اضبروا فةن حىض بماٍم دمؼين غاما
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 ٌ ا غلى غلّيٍ «وبذ للىاط مً إماساٍ »: ًلى
ا
ا الصي ًطوٍه شُر ؤلاػالم مىكىف ، -ضض ي هللا غىه- فهى مطفىٌع، ؾبػا

ٌ - ضلى هللا غلُه وػلم-وهىا مطفىٌع غىس الؿبراوي، بوي ػمػذ ضػٌى هللا  وبذ للىاط مً إماسٍا بشٍا ؤو »: ًلى

تحلى فيها اإلاؤمً،  ُُ لعم بِىىم فُئىم بالعىٍة، وؤما الفاحشا ف ْعم، ٍو
َ
فاحشٍا، فإما البرا فحعذٌ في الل

ا حاء ،«اللحل والىزب»: وما الهطج؟ كاٌ:  كُل ًا ضػٌى هللا،«وؤلاماسا الفاحشا خيٌر مً الهشج  فهصا ؤًػا

ا . مطفىغا

 وهزا اللعم ًجب على الىوا البحث عىه،: ؤما كىله           

  ألهه كؼٌم ًخػلم بلىٍم غير مػُىين، ومىفػتها إلاؿلم اإلاؼلمين، فهصا كاٌ ًجب غلى - هما كلىا-هصا اللؼم

ؼمؼ بًل بسغىي، ؤما هصه 
ُ
الىًلة البحث غىه، وبكامخه مً غير زغىي ؤحٍس به، ألن حلىق الىاغ هي التي ًل ح

لام
ُ
ا ج . فاحدؼابا

 وهزلً ثلام اللهادا فيها، مً غير دعىي ؤحٍذ بها،           

 ٌا الؼاضق هىا حمٌّ داصٌّ إلاا ُػطق مىه، هل :  ولهصا كا وبن وان الفلهاء كس ادخلفىا في كؿؼ ًس الؼاضق، ؾبػا

ًفخلط بلى مؿالبت اإلاؼطوق بماله؟ غلى كىلْين بلى آدطه، لىنهم مخفلىن غلى ؤهه ًل ًحخاج بلى مؿالبت اإلاؼطوق 

، ألهه 
ا

، وبن وان هصا الشطؽ حمُال
ٌ
بالحس، بل اشترؽ بػػهم اإلاؿالبت باإلااٌ؛ لئال ًيىن للؼاضق فُه شبهت

 احخماٌ وحىز شبهٍت بلى 
ا

ًلشً ؤن الشاضع ًل ًدشىف بلى كؿؼ ؤًسي الىاغ، وًل بلى غطب ؤبشاضهم، ولىً فػال

 كس ثبذ وكىغه فُه، فمً 
ا

 ًدبين له الحىم بمػنى وكىع هصا الىاكؼ ؤهه فػال
ا

آدطه، ًيخظط الحاهم حتى فػال

 
ٌ
. هىا اشترؽ بػػهم اإلاؿالبت باإلااٌ لئال ًيىن للؼاضق فُه شبهت

ف والىغُع واللىي والػعُف، وو ًحل : سحمه هللا جعالى-كاٌ } وهزا اللعم ًجب إكامحه على اللٍش

جعؿُله و بلفاعٍة وو بهذًٍة وو بغيرها، وو ثحل اللفاعة فُه، ومً عؿله لزلً، وهى كادٌس على إكامحه، 

، وهى ممً اشتري بأًات هللا 
ً

ا وو عذو
ً
فعلُه لعىة هللا واإلاالبىة والىاط ؤحمعين، وو ًلبل هللا مىه ضشف

 
ً

ا كلُال
ً
.  مى

كاٌ سظٌى هللا ضلى هللا علُه : ؤهه كاٌ- سض ي هللا عنهما-وسوي ؤبى داود في ظيىه عً عبذ هللا بً عمش 

مً حالد شفاعحه دون حّذٍ مً حذود هللا، فلذ غاد هللا في ؤمشه، ومً خاضم في باؾٍل وهى » :وظلم

ٌعلم، لم ًٌض في سخـ هللا حتى ًنزع، ومً كاٌ في معلٍم ما لِغ فُه، ُحِتَغ في سدغة الخباٌ، حتى ًخشج 

فزهش الىبي ضلى هللا علُه  «كاٌ عطاسا ؤهل الىاس» وما سدغة الخباٌ؟: كُل ًا سظٌى هللا،  «مما كاٌ

. وظلم الحيام واللهذاء والخطماء وهؤوء ؤسوان الحىم

ا ؤهمهم شإن اإلاخضومُة التي ظشكد، فلالىا» :سض ي هللا عنها-وفي الصحُحين عً عاةلة 
ً

ل مً : ؤن كَش

ذ، فيلمه ؤظامة : ًيلم فيها سظٌى هللا؟ فلالىا -، فلاٌ -سض ي هللا عىه-ومً ًجترا علُه إو ؤظامة بً ٍص

ؤجلفع في حّذٍ مً حذود هللا؟ إهما هلً بىى إظشابُل ؤنهم واهىا إرا ظشق »: ًا ؤظامة: ضلى هللا علُه وظلم

ف ثشهىه، وإرا ظشق فيهم الػعُف ؤكامىا علُه الحذ، والزي هفغ محمٍذ بُذه، لى ؤن فاؾمة  فيهم اللٍش

 ًذها
ُ

. «بيد محمٍذ ظشكد، للؿعد
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ش بؿىان ، فئن ؤششف بٍِد وان في كَش
ٌ
بىى مخضوٍم، وبىى عبذ مىاٍف، فلما وحب : ففي هزه اللطة عبرا

ة، على كٌى بعؼ العلماء، ؤو ظشكٍة ؤخشي  على - غير هزه-على هزه اللؿع بعشكتها، التي هي جحىد العاٍس

ٌٍ آخش، وواهد مً ؤهبر اللبابل، وؤششف البُىت، وشفع فيها ِحب سظٌى هللا  - ضلى هللا علُه وظلم-كى

فإهىش علُه دخىله فُما حشمه هللا، وهى اللفاعة في - ضلى هللا علُه وظلم-ؤظامة، غػب سظٌى هللا 

لى ؤن فاؾمة بيد محمٍذ » :فلاٌ- وكذ بشؤها هللا مً رلً-الحذود،  م غشب اإلاثل بعُذا وعاء العاإلاين 

. «ظشكد للؿعد ًذها

ؿعد ًذها ثابد، وواهد ثذخل بعذ رلً على الىبي 
ُ
- ضلى هللا علُه وظلم-وكذ ُسوي ؤن اإلاشؤا التي ك

ؤن العاسق إرا ثاب، ظبلحه ًذه إلى الجىة، وإن لم ًخب ظبلحه ًذه إلى » :فُلض ي حاحتها، فلذ سوي

 {.«الىاس

 ا في اإلاؼلمين وفي حيامهم، وهى حفظ ًلشً ؤن هصا ؤمٌط شسًٌس، بل هصا هى الصي ًجب ، ًجب ؤن ًيىن ػائسا

حلىق هللا، وحفظ حسوزه، وؤن ٌؼخىي الىاغ في شلً، الشٍطف والىغُؼ، واللىي والػػُف، فيل مً 

ؼخىي في شلً ول الىاغ، ، فالبس ؤن ًىفُه، َو ا، ؤو لعمه حمٌّ مً غؿل حسوز هللا، وهى :  ولصلً كاٌاضجىب حسًّ

كازٌض غلى بكامتها، فػلُه لػىت هللا، واإلاالئىت، والىاغ ؤحمػين، وًلشً ؤن هصا ش يٌء دؿيٌر، ًل ًلبل هللا مىه 

، الططف هى الػصاب، والػسٌ ؤي الفسًت، ًل ًططف غىه الػصاب، وًل ًلبل مىه ما ًفخسي به، 
ا

ا وًل غسًل
ا
ضطف

 
ا

ا كلُال ، بمػنى ؤهه حسوز هللا وؤحيامه غؿلها، واشتري بها ثمىا
ا

ا كلُال ا ممً اشتري بأًاث هللا ثمىا . ؤًػا

 ٌدبر ابً غمط، كا ،ً كاٌ ضػٌى هللا : ثم جيلم غً حاهبين، حاهب الشفاغت وحاهب الحسوز، وؤوضز الخبًر

مً حالد شفاعحه دون حّذٍ مً حذود هللا، فلذ غاد هللا في ؤمشه، ومً خاضم في »: ضلى هللا غلُه وػلم

باؾٍل وهى ٌعلم، لم ًٌض في سخـ هللا حتى ًنزع، ومً كاٌ في معلٍم ما لِغ فُه، ُحِتَغ في سدغة الخباٌ، 

. «حتى ًخشج مما كاٌ

 مً كاٌ في : مً داضم في باؾٍل، الثالث: الشفاغت التي جحٌى زون حسوز هللا، الثاوي: ثالثت ؤمىٍض غىسها هىا

. مؼلٍم ما لِؽ فُه

 الحيام - ضلى هللا غلُه وػلم- فصهط الىبي «كاٌ عطاسا ؤهل الىاس»ًا ضػٌى هللا، وما ضزغت الخباٌ؟ : كُل

 : والشهساء والخطماء، ثم كاٌ الشُر
ا
-وهاًلء ؤضوان الحىم، عجٌُب فله الشُر لهصا الحسًث، ألهه شهط ثالثت

الشفاغت في محل شفاغخه، زون حّسٍ مً حسوز هللا، ومً داضم في باؾٍل، وهى ٌػلم، ومً كاٌ في - هما كلىا

. مؼلٍم ما لِؽ فُه، فصهط الحيام، والشهساء، والخطماء

  ،ؼخيبـ مً هصا الحسًث؟الشهساء والخطماء ظاهط شهطهم ٌُ  فلػل ؤلادىان اإلاخابػىن مػىا لىً الحيام ؤًً 

ؼخفاز شهط الحيام مً هصا الخبر؟ وكس اػدشيله الشُر ابً غثُمين  ٌُ في حػلُله، - ضحمه هللا-ًخإملىن، ؤًً 

شهط الحيام، ولػله ؤضاز بصلً ؤن كبٌى الحاهم شفاغت الشافؼ جيىن في الشفاغت، لىً فيها : ضحمه هللا-كاٌ 

ٌح في الشفاغت، وبالفػل ما اػدشيله شُذىا الشُر ابً غثُمين، فهى مشيٌل، فلػل  هظٌط؛ ألن الحسًث ضٍط

ىظطون، غلى ؤن  فيها الحىماء، فصهط الىبي - هما كلذ- ؤلادىة ًخإملىن ٍو
ٌ
- ضلى هللا غلُه وػلم-وسخت

وهاًلء ؤضوان الحىم، : الحىماء والشهساء والخطماء، هل ؤضاز بالحىماء الحيام في اليسخت الثاهُت؟ لىىه كاٌ
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ؤما ؤضوان الحىم مً حُث ؤهه حياٌم وشهساء ودطماء واضٌح، ألن للحىم ؤضوان، الحاهم والشاهس 

.  واإلاخساغُان، ٌػني الخطماء، ًلشً ؤن هصا هى ؤضوان الحىم، فلػل ؤلادىان ًخإملىن هصا اإلاىغىع

 ٌضض ي هللا غىه-ؤوضز كطت اإلاذعومُت، ومحاولت ؤػامت - ضض ي هللا غنها-وفي الصحُحين غً غائشت : ثم كا -

ؤجلفع في حّذٍ مً »: الشسة في ؤلاهياض غلى ؤػامت، فلاٌ- ضلى هللا غلُه وػلم-ؤن ٌشفؼ، فظهط مً الىبي 

ف ثشهىه، وإرا ظشق فيهم الػعُف  حذود هللا؟ إهما هلً بىى إظشابُل ؤنهم واهىا إرا ظشق فيهم اللٍش

. «ؤكامىا علُه الحذ، والزي هفغ محمٍذ بُذه، لى ؤن فاؾمة بيد محمٍذ ظشكد، للؿعد ًذها

  هما في بكامت الحس مً حاهبين- ضلى هللا غلُه وػلم-ثم بؼـ الخىغُح، وحه الخغلُظ، ووحه كىة الىبي ،

-ؤن ؤشطف بُىث كَطش، بىى هاشم، وبىى مذعوم، اإلاذعومُت مً بني مذعوٍم، وبىى غبس مىاٍف بِذ الىبي : كاٌ

فػلْذ ليان هصا الحىم، وهصلً - وحاشاها وبطؤها هللا غعَّز وحلَّز -، فلى ؤن فاؾمت -ضلى هللا غلُه وػلم

كؿؼ ًسها، لىً هل كؿػها ألنها ػطكذ؟ - ضلى هللا غلُه وػلم-اإلاذعومُت، وهي مً ؤشطاف البُىث، فالىبي 

ا في بػؼ ألادباض ؤنها جحسث، واهذ ججحس اإلاخاع، ولهصا كاٌ الشُر فلما وحب : ؤو ألنها جحسث؟ ألهه ؾبػا

 ؤدطي 
ٌ
ت، غلى كٌى بػؼ الػلماء، ؤو ػطكٍت ؤدطي، ٌػني كطت غلى هصه اللؿؼ بؼطكتها، التي هي جحىز الػاٍض

ً، لىً الشُر ابً غثُمين  ا ؤها ؤضي ؤهه ًحخاج بلى جىكٍف؛ - ضحمه هللا-غير الجحس غلى كٌى آدٍط غلم حػلُلا

ضلى -فصهب ؤهثر ؤهل الػلم بلى ؤن هصه اإلاطؤة واهذ حؼطق مً كبل، فإمط الىبي : ألهه ًلٌى الشُر في حػلُله

 : ضحمه هللا-كاٌ الشُر ابً غثُمين بلؿؼ ًسها، للؼطكاث الؼابلت، - هللا غلُه وػلم
ٌ

ف وًلشً ؤن هصا جحٍط

 للفظ غً ظاهطه، وبثباث مػنى آدط ًل ًسٌ غلُه ظاهطه، كاٌ
ٌ

فهى هفي ػبٍب مػلىٍم، : ظاهٌط؛ ألهه ضطف

، لىً الػباضة آلاجُت، كاٌ ٌٍ وهصا مً الخحٍطف، الصي ًصهب بلُه بػؼ الػلماء، حين : وبثباث ػبٍب مجهى

 هبيٌر وكؼ فُه الىاغ، في ؤبىاب الفله، ووكػىا فُه في 
ٌ
، فُحاولىن ضطف الىظط بلُه، وهصا غلـ

ا
ٌػخلسون كىًل

.  ؤبىاٍب ؤدطي 

  ٌػني ؤن ًلاٌ بن الػلماء، ؤو بػؼ الػلماء ؤنهم 
ا

، ٌػني ؤن فػال
ٌ
ؤها ؤضي ؤن هصه اليلمت مً الشُر شسًسة

ًحطفىن مً ؤحل جطجحت ؤكىالهم، هصا ًحخاج بلى وكفٍت، الػلماء وػم، ًلشً ؤنهم ًحاولىن ؤن ًاولىا هما 

س ؤن ًجمؼ بين  س ؤن ًططف اللفظ، بلسض ما ًٍط جتهس، لِؽ ألهه ًٍط شهط الشُر في ملاٍم ػابٍم، ًاوٌ ٍو

جمؼ غلى ؤن ًل ًيىن هىان حػاضٌع في فهمه، ٌػني في فهم اإلاجتهس، ألهه في فهمه ؤن الحس ًل ًيىن  ألاحازًث، ٍو

ا، هى فهم الؼطكت هىصا، فةشا  ٌٍ بذفٍُت بلى آدطه، بلغ هطابا ا هى غبـ الؼطكت ألنها ؤدص ما بًل بالؼطكت، وؤًػا

حاءث ؤحازًث ًل حؼاغس فهمه، ًحاٌو مً باب الجمؼ ومً باب زضء الخػاضع الصي ظهط غىسه، ؤو بسا له، وًل 

له، كس ًذؿئ في جطحُحه، كس ًذؿئ في حمػه  ا، وبهما هى وػم ًلشً ؤهه كس ًذؿئ في جإٍو فا ٌؼمى هصا جحٍط

بين الىطىص، كس ًذؿئ، لىً ألن الخحٍطف هإهه حػمٌس، الخحٍطف هى حػمس الاهحطاف غً كطٍس، وهصا 

ضػٌب، ؤن ًطف فُه ؾالب الػلم بػؼ الػلماء، الاهحطاف مػىاه ؤهه حطف غً كطٍس، ؤو اهحطف غً 

كطٍس، وهصا ًيبغي ؤن ًبخػس فُه الػلماء، وػم ًذؿئىن، هحً ًل هسعي لهم الػطمت، وًل هبرئهم مً ألادؿاء، 

 ٌ ىضح، لىىه ًلخمؽ له الػصض، بإن هلى بين، ٍو إ، وٍُ
َّز
ذؿ ًُ ا غلى ؤدؿائهم،  ٌل، هصا : وًل وؼىذ ؤًػا هصا جإٍو

. احتهاٌز، ؤو غاب غىه هصا، ؤو لم ًؿلؼ غلى الىظ آلادط، فُيبغي ؤن ًالحظ هصا
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  ا هالم ابً جُمُت، ًطي ؤن بسو هصا ؤًػا ا كاٌ فُه بػس كلٍُل، ألن الشُر ًطي، ٍو ثم الشُر ابً غثُمين ؤًػا

لؿؼ به الُس، ولهصا كاٌ 
ُ
ت والؼطكت ولها مما ج لؿؼ به الُس والؼطكت، جحس الػاٍض

ُ
ت ج الجحس، جحس الػاٍض

: ؤهه ًل كؿؼ غلى مً اػخػاض فجحس، وهصا ضؤي حمهىض الػلماء، ثم كاٌ- وغلى هصا اللٌى : الشُر ابً غثُمين

ت وحب كؿؼ : ؤػػس بالسلُل، حُث كاٌ- ضحمه هللا-ولىً مصهب ؤلامام ؤحمس  وفي اإلافطزاث بشا جحس الػاٍض

. ًسه، كاٌ الشُر ابً غثُمين هى الصحُح

 ٌباإلاػنى الشطعي: ثم كا 
ٌ
 باإلاػنى اللغىي، فهى ػطكت

ا
، وهصا حٌُس، ؤغُس لىم إلاا كلىاه هصا وبن لم ًىً ػطكت

ا، - ضحمه هللا-كبل زضػين في مىغىع الطبا، لى جصهطون في مىغىع الطبا، حُىما الشُر  الشُر ابً غثُمين ؤًػا

ا مً ؤبىاب الطبا، والشُر ابً  ا غظُما  ، فلبلها فلس ؤحى بابا
ا
 فإهسي له هسًت

ا
شهط الطبا، مً شفؼ ألدُه شفاغت

ازة، والطبا في الشطع، كاٌ ضبا اليؼِئت : غثُمين كاٌ ألن الطبا في اللغت ؤغم مىه في الشطع، فالطبا هى الٍع

ا هما كاٌ في الؼطكت، الطبا في الشطع غير الطبا غىس الفلهاء، هحً : والفػل، وكلىا ًل، بن الطبا في الشطع ؤًػا

كلىا في السضوغ اإلااغُت لى جصهطون، الطبا غىس الفلهاء وػم، هى ما وان ضبا فػٍل وضبا وؼِئٍت، لىً الشطع ًل، 

ا ؤزهاها  ا اػخؿالت اإلاطء في غطع ؤدُه ضبا، الطبا ػبػىن بابا الشطع غىسه ما وان ضبا فػٍل وضبا وؼِئٍت، وؤًػا

. مثل ؤن ًىىح الطحل ؤمه، ولها ضبا في مطؿلح الشاضع

 في لغت الشاضع 
ا
ا ؤضاز ؤن ًجػل الجحس ػطكت ا الشُر حُىما شهط الؼطكت، ؤًػا ، وهصا الىالم حٌُس هصلً ؤًػا

، الشُر كاٌ
ا
 باإلاػنى الشطعي، وهصا الصي ًياز ًخفم : حلُلت

ٌ
 باإلاػنى اللغىي، فهى ػطكت

ا
هصا وبن لم ًىً ػطكت

ا ؾلبت الػلم .  ما شهطهاه في مؼإلت الطبا، فإحب ؤن ًلف غىس هصا ؤًػا

ؿعد ًذها ثابد، وواهد ثذخل بعذ رلً على الىبي :  م كاٌ            
ُ
ضلى هللا علُه -وكذ ُسوي ؤن اإلاشؤا التي ك

 فُلض ي حاحتها،- وظلم

   غً غالٍم، وغً ضالٍح، ؤهه 
ا

ؤها ؤوص ي هفس ي وؤوص ي ؾلبت الػلم الحلُلت هى ؤهه بشا غلمىا مً مؼلٍم فػال

، وؤن ًل هعضي به لغلؿخه الؼابلت، مازام 
ا

 وامال
ا

ا، وكبىًل  جاما
ا

اهحطف، ثم جاب، ثم ضحؼ، ًيبغي ؤن هلبله كبىًل

محى في ول غالكخىا بإدُىا هصا،
ُ
محى في حػاملىا، ج

ُ
محى في كلىبىا، ج

ُ
 فهصه ؤهه جاب غنها وغاز منها، فُيبغي ؤن ج

ؿػذ، واهذ جسدل بػس شلً جسدل غلى الىبي 
ُ
. فُلض ي حاحتها- ضلى هللا غلُه وػلم-التي ك

 ؤمعىىا لًطا ليرفعىه إلى عثمان : كاٌ هللا جعالى }
ً
فحللاهم - سض ي هللا عىه-وسوي مالً في اإلاىؾإ ؤن حماعة

إرا بلغد : سض ي هللا جعالى عىه-إرا سفع إلى عثمان فاشفع فُه عىذه، فلاٌ : الضبير، فلفع فُه، فلالىا

ع، ٌعني الزي ًلبل اللفاعة
َّ
. الحذود العلؿان فلعً هللا اللافع واإلالف

، فجاء لظٌّ فعشكه، -ضلى هللا علُه وظلم-ووان ضفىان بً ؤمُة هابًما على سداٍء له في مسجذ سظٌى هللا 

ًا سظٌى هللا ؤعلى سداةي ثلؿع ًذه؟ ؤها : ، فإمش بلؿع ًذه، فلاٌ-ضلى هللا علُه وظلم-فإخزه فإجي به الىبي 

 .سواه ؤهل العنن «فهال كبل ؤن ثإثُني به؟  م كؿع ًذه»: ؤهبه له فلاٌ

 عىه كبل ؤن ثإثُني به ليان، فإما بعذ ؤن ُسفع إليَّ فال ًجىص جعؿُل - ضلى هللا علُه وظلم-ٌعني 
َ

ؤهً لى عفىت

م واللظ - فُما ؤعلم-الحذ و بعفٍى وو بلفاعٍة وو بهبٍة وو غير رلً، ولهزا اثفم العلماء  على ؤن كاؾع الؿٍش

. وهحىهما، إرا ُسفعىا إلى ولي ألامش،  م ثابىا بعذ رلً، لم ٌعلـ الحذ عنهم، بل ًجب إكامحه وإن ثابىا
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فئن واهىا ضادكين في الحىبة، وان الحذ الىفاسا لهم، ووان ثمىُنهم، ورلً مً ثمام الحىبة، بمنزلة سد الحلىق 

  :إلى ؤهلها، والحمىين مً اظخُفاء اللطاص في حلىق آلادمُين، وؤضل هزا في كىله جعالى
ً
اَعة

َ
ف

َ
ْع ش

َ
ف

ْ
ل ٌَ ﴿َمً 

ا﴾
ً
ِلُح ْيٍء مُّ

َ
ّلِ ش 

ُ
ى و

َ
ُه َعل

َّ
 الل

َ
ان

َ
ْنَها َوو ٌل ّمِ

ْ
ُه ِهف

َّ
ً ل

ُ
ى ًَ  

ً
ة

َ
ئ ِ
ِّ  َظ

ً
اَعة

َ
ف

َ
ْع ش

َ
ف

ْ
ل ٌَ ْنَها َوَمً  ِطٌِب ّمِ

َ
ُه ه

َّ
ً ل

ُ
ى ًَ  

ً
ة

َ
 َحَعى

[. 85: اليعاء]

 
ً
فئن اللفاعة إعاهة الؿالب حتى ثطير معه شفًعا، بعذ ؤن وان وثًشا، فئن ؤعاهه على بٍش وثلىي، واهد شفاعة

 
ً
 ظِئة

ً
، وإن ؤعاهه على إ ٍم وعذواٍن، واهد شفاعة

ً
. حعىة

. والبر ما ؤمشت به، وؤلا م ما ُنهُد عىه، وإن واهىا واربين، فئن هللا و يهذي هُذ الخابىين

ْو  :وكذ كاٌ هللا جعالى
َ
ُبىا ؤ

َّ
َطل ًُ ْو 

َ
ىا ؤ

ُ
ل
َّ
ح
َ
ل ًُ ن 

َ
َعاًدا ؤ

َ
ْسِع ف

َ ْ
 ِفي ألا

َ
ْعَعْىن ََ ُه َو

َ
 َوَسُظىل

َ
ه

َّ
 الل

َ
َحاِسُبىن ًُ  ًَ ِزً

َّ
َما َحَضاُء ال

َّ
﴿ِإه

اٌب َعِظٌُم 
َ
ِخَشِا َعز

ْ
ُهْم ِفي آلا

َ
ا َول َُ هْ ُهْم ِخْضٌي ِفي الذُّ

َ
ًَ ل ِل

َ
ْسِع ر

َ ْ
ًَ ألا ْىا ِم

َ
ىف ًُ ْو 

َ
ٍف ؤ

َ
ًْ ِخال

ُهم ّمِ
ُ
ْسُحل

َ
ِذيِهْم َوؤ ًْ َع ؤَ

َّ
ؿ

َ
ل

ُ
 * ث

َّ
ِإو

ِحٌُم ﴾ ىٌس سَّ
ُ
ف

َ
 غ

َ
ه

َّ
نَّ الل

َ
ُمىا ؤ

َ
اْعل

َ
ْيِهْم ف

َ
ِذُسوا َعل

ْ
ل

َ
ن ث

َ
ْبِل ؤ

َ
اُبىا ِمً ك

َ
ًَ ث ِزً

َّ
، فاظخثنى الحاببين كبل [34، 33: اإلاابذا] ال

اللذسا عليهم فلـ، فالحابب بعذ اللذسا علُه باٍق فُمً وحب علُه الحذ، للعمىم واإلافهىم والحعلُل، هزا 

إرا وان كذ  تد بالبِىة، فإما إرا وان بئكشاٍس، وحاء ملًشا بالزهب ثابًبا فهزا فُه هضاٌع مزهىٌس في غير هزا 

. اإلاىغع

كُم، وإن : وظاهش مزهب ؤحمذ
ُ
ؤهه و ثجب إكامة الحذ في مثل هزه الطىسا، بل إن ؾلب إكامة الحذ علُه ؤ

ْم علُه حذ، وعلى هزا ُحِمَل حذًث ماعض بً مالً، إلاا كاٌ
َ
ل ًُ  :وحذًث الزي كاٌ، «فهال ثشهحمىه»: رهب لم 

ا فإكمه»  .مع آ اٍس ؤخشي  «ؤضتد حذًّ

جعافىا » :كاٌ- ضلى هللا علُه وظلم-وفي ظنن ؤبي داود واليعاةي، عً عبذ هللا بً عمش، ؤن سظٌى هللا 

. «الحذود فُما بِىىم فما بلغني مً حّذٍ فلذ وحب

شا  حذٌّ » :ؤهه كاٌ- ضلى هللا علُه وظلم-، عً الىبي -سض ي هللا عىه-وفي ظنن اليعاةي وابً ماحه، عً ؤبي هٍش

عمل به ألاسع، خيٌر ألهل ألاسع مً ؤن ًمؿشوا ؤسبعين ضباًحا وهزا ألن اإلاعاص ي ظتٌب لىلظ الشصق  «ٌُ

والخىف مً العذو، هما ًذٌ علُه الىحاب والعىة، فئرا ؤكُمد الحذود، ظهشت ؾاعة هللا، وهلطد معطُة 

 .{هللا جعالى، فحطل الشصق والىطش

 

 .وضلى هللا على هبِىا محمذ، وعلى آله وؤصحابه وؤثباعه، وظلم جعلًُما هثيًرا إلى ًىم الذًً

 

 


